a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané,
po krátké pauze vás opět zdravím ze
stránek našeho zpravodaje. Věřím, že se
vám úvodní slova minulých zpravodajů
v podání mých kolegů líbila. Máme v plánu v tomto pokračovat a po úvodnících
místostarosty a tajemníka se můžete těšit
i na slova dalších představitelů našeho
města.
Úvodem bych vás rád všechny požádal
o spolupráci. Leden již patří mezi klasické zimní měsíce, což lze bohužel poznat
také na ovzduší v našem městě. V letošním roce sice není situace tak vážná,
neboť počasí je velmi mírné, ale i přesto je potřeba myslet na to, že není možné použít k topení vše, co máme právě
k dispozici, a čeho se potřebujeme zbavit.
Moc bych si přál, abychom byli ohleduplní
a to nejen k přírodě, ale i k sobě samým,
k našim dětem, k sousedům. Neboť to, co

únor 2020
vypouštíme z našich komínů, dýcháme
všichni. Domnívám se, že město dostatečně podporuje třídění odpadu, takže je
možné se ho zbavit šetrněji. Děkuji všem,
kterým není lhostejné to, co dýcháme,
a odpady třídí.
K zimnímu období již tradičně patří
plesy. S potěšením sleduji, že i v našem
městě je o tento druh zábavy velký zájem.
Důkazem toho je, že skoro každý víkend
je možno nějakou akci navštívit. Ať už
se jedná o plesy pořádané v Sanatoriích
Klimkovice, či plesy v sokolovně, vždy si
najdou své věrné návštěvníky a z mnoha
akcí se tak stávají akce tradiční. Jsem rád,
že máme v Klimkovicích spolky a skupiny nadšenců, kteří tuto činnost zajišťují.
Není to jistě lehké zorganizovat vše tak,
aby celá akce proběhla hladce, a já jim za
to všem moc děkuji.
Na některých plesech či akcích jsem
se s vámi setkal a na některých se teprve
potkáme a já se na to těším. Myslím si, že
jsem člověk společenský a rád bych vás

Kromě promítání filmů se v únoru můžeme v kině potkat ještě na třech dalších
akcích!
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touto cestou pozval třeba i na setkání na
radnici. Jsem tady hlavně pro vás, klimkovické občany. Dveře mé kanceláře jsou
vám otevřeny, rád si s vámi promluvím
o vašich starostech či radostech, a pokud
to bude možné, určitě najdeme vhodné
řešení vaší situace. Domluvte si schůzku na sekretariátu, či se mnou e-mailem
a budu se těšit na setkání s vámi.
V lednu jsem byl také pozván na Novoroční koncert AKOBANDU, který proběhl
v našem kostelíku. Byl to krásný zážitek
a já jsem pyšný na to, že AKOBAND je
s Klimkovicemi spjat. Dovolím si tvrdit, že
všem přítomným vnesl radost do života.
Z plně obsazeného kostelíku jsem odcházel s úsměvem na rtech a dobrou náladou.
Závěrem vám přeji vše nejlepší v roce
, zdraví, lásky a spoko2020, hodně
jenosti. Přeji vám, ať si splníte všechna
vaše přání a tužby a máte kolem sebe
vždy lidi, kteří vás mají rádi a kterým na
vás záleží.
Přeji vám všem krásný únor.
Váš starosta Jaroslav Varga
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Informace z městského úřadu

Třídění odpadů

kontejneru nepatří plesnivé, mokré či od
chemikálií zašpiněné hadry.

Vytřídit odpad do barevných kontejnerů se stalo pro většinu obyvatel ČR takřka
rutinní záležitostí. Pravidelně své odpady třídí již 73 % obyvatel, kteří při průzkumech veřejného mínění odpovídají, že je to jedna z možností, jak mohou osobně
přispět k ochraně přírody. A každoročně se v tomto zlepšují.
Díky husté síti barevných kontejnerů,
umístěných v ulicích měst a obcí po celé
ČR, mají pro třídění velmi dobré podmínky. Do barevných kontejnerů a menších
nádob každý obyvatel vytřídí v průměru
49 kilogramů papíru, skla, plastů a nápojových kartonů.
V našem městě máme celkem 117 kontejnerů na tříděný odpad. Z toho je:
1. 41 ks žlutých na plasty, do kterých
patří sešlápnuté pet lahve, plastové kelímky a krabičky od pokrmů, sešlápnuté
nápojové kartony, konzervy a plechovky
od potravin a kosmetiky, sáčky, polystyrén
aj. Z těchto materiálů se dále vyrábí nové
pet lahve, igelitové sáčky, zatravňovací
kachle... Proto zde nepatří: PVC, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek.
2. 35 ks zelených na sklo. Do nich patří:
zavařovací sklenice, sklenice a láhve od
nápojů (vše bez víček), střepy tabulové-

ho skla. Z toho se dále vyrábí nové sklo,
a proto zde nepatří keramika, porcelán,
zrcadla, drátěné sklo a autosklo.
3. 37 ks modrých na papír. Do nich patří: noviny, časopisy, reklamní katalogy
a letáky, kartonové krabice, vlnitá lepenka, kancelářský papír i skartovaný, sešity
aj. Z toho se opět vyrábí nový papír. Nepatří zde mastný, mokrý či jinak znečištěný papír a nápojové kartony.
4. 4 ks na textil. Ty jsou určeny ke sběru použitého nebo nepotřebného textilu,
obuvi a doplňků, které ještě mohou najít
využití. POZOR! Tyto kontejnery neplní stejný účel jako kontejnery na tříděný
odpad. Jsou primárně určeny ke sběru
ještě použitelných textilií, které jsou pak
ručně třízeny a je jim dán druhý život.
Oblečení prosím balte do igelitových pytlů, aby nedošlo ke znečištění. Igelitové
pytle se poté vytřídí do plastů. Tímto je
možnost získat prostředky pro podporu
neziskových a charitativních projektů. Do

Podrobnější informace, co do kontejnerů patří a nepatří, jsou uvedeny na kontejnerech pro tříděný odpad.
Pro další odpady lze využít místní sběrný dvůr, který se nachází v areálu Technické správy města, a je otevřen každou
středu 13.00–17.00 a sobotu 8.00–12.00
v období duben až říjen a každou středu
13.00–15.30 a sobotu 8.00–12.00 v období listopad až březen. Zde lze vyhodit:
dřevěný odpad upravený na menší kusy
v rámci efektivnějšího využití kontejnerů (nábytek, sedačky, dveře, okna, která
mohou být likvidována pouze v malém
množství, z rámů musí být odstraněno
kování a skleněná výplň…). Dále zde
můžete odložit v malém množství také:
železný šrot, koberce, matrace, starý papír – pouze svázaný, igelitové pytle, televizory, bílé domácí spotřebiče, papírové
a olejové ﬁltry, akumulátory, monočlánky,
zářivky, výbojky, oleje v obalech, barvy,
kyseliny, zásady, chemikálie, rozpouštědla, sorbenty, znečištěné obaly, léky, plasty, láhve a ostatní sklo pouze rozbité,
dále také použité jedlé oleje a tuky. Ty po
vychladnutí nalít ideálně do uzavíratelných plastových lahví.
Jana Hinduláková

Kronikář města
Funkce městského kronikáře je funkcí významnou, ale především zodpovědnou.
Kronikář musí s citem a nadhledem sledovat události ve svém městě tak, aby je byl
schopen objektivně popsat pro následující generace. A zde může jeho práce končit.
Některé lidské povinnosti ovšem umí člověka natolik pohltit, že se mu stanou koníčkem. My máme to štěstí, že náš klimkovický kronikář je pro tuto svou činnost vpravdě
zapálen a často přichází s dalšími aktivitami
na poli osvěty klimkovické historie. Prvním
letošním povídáním byla lednová beseda

o drobných sakrálních stavbách, která byla
poutavá a panem kronikářem ing. Jiřím Pillichem perfektně připravená. Pokud někdo
jasně předloží ucelený seznam našich křížků, kapliček, pomníčků, je bohužel jasně
vidět jejich neutěšený stav. Většina soch
na katastru Klimkovic je stará kolem 150
let a jen málokterá se během posledních
let dočkala odborné údržby. Věřím, že se
každému majiteli takové drobné sakrální
stavby postupně povede její restaurace
a odkazy našich předků zase zazáří do
současnosti.
Další příležitosti, kdy se budeme moci
setkat s historií města v podání pana kronikáře Pillicha: březen – 100 let knihovny
a 75 let od osvobození města, červen –
Zámecká literární noc, červen–září čtyři
tematicky zaměřené komentované prohlídky. Srdečně zveme.
Alice Chlebovská
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Dne 23. listopadu 2019 byl po dřívějším poškození opětovně obnoven
Homolův kříž.
Rodina Františka a Stanislava
Homoly
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Oznámení o výši ceny vodného
a stočného od 1. ledna 2020
Město Klimkovice sděluje na základě oznámení vodárenských ﬁrem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava,
Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní 28/3114, Ostrava a usnesení Rady
města Klimkovic 38/577.2 ze dne 9. 12. 2019 nové ceny vodného a stočného na
území města Klimkovic, a to s účinností od 1. ledna 2020 takto:
Cena bez DPH

Cena s DPH
15 %
10 %

Voda pitná (vodné)
SmVaK Ostrava a. s.

41,10 Kč/m3

47,27 Kč/m3

45,25 Kč/m3

Voda pitná (vodné)
OVaK Ostrava a. s.

35,72 Kč/m3

41,08 Kč/m3

39,31 Kč/m3

Voda odvedená (stočné)
město Klimkovice

36,90 Kč/m3

42,44 Kč/m3

40,59 Kč/m3

Dále sdělujeme, že zákonem č. 256/2019 Sb. byl novelizován zákon o DPH a s účinností od 1. 5. 2020 bude účtováno vodné a stočné se sníženou sazbou DPH 10 %.
Jaroslav Varga, starosta města

Pečujete o blízkého
člověka po cévní
mozkové příhodě?
PAK PRÁVĚ VÁS HLEDÁME!
Podělte se o své pocity i zkušenosti – co vám péče o blízkého po CMP
(lidově mrtvici) dává? Co vám bere?
Co vás trápí? Co vám pomáhá? Dejte
vědět ostatním, které služby a podpora jsou užitečné, co vám naopak
chybí. Spojte se s lidmi, kteří jsou
v podobné situaci.
Zapojte se do výzkumu Fakulty
sociálních studií Ostravské univerzity,
která na základě unikátního výzkumu
a ve spolupráci s VŠB – Technickou
univerzitou Ostrava vytváří speciální
web, jenž nabídne prostor pro sdílení
zkušeností s péčí o blízké po mrtvici.
Zapojte se do výzkumu a pomozte
ostatním i sobě!
Kontakt:
Miroslav Paulíček
e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz
www.cmp-radce.cz

Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na péči
V průběhu roku 2019 došlo ke změně
výše příspěvku na péči. Od 1. dubna 2019
se navýšil příspěvek na péči ve IV. stupni
závislosti na 19 200 Kč. Jestliže poskytuje osobě pomoc poskytovatel pobytových
sociálních služeb nebo dětský domov
anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, došlo k navýšení příspěvku na 13 200 Kč.
Od 1. července 2019 se zvýšil příspěvek na péči ve III. stupni závislosti osobám do 18 let na 13 900 Kč a osobám
starším 18 let na 12 800 Kč. V případě,
že pomoc poskytuje osobě poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo
dětský domov anebo speciální lůžkové
zdravotnické zařízení hospicového typu,
navýšil se příspěvek na péči osobám do
18 let na 9 900 Kč a osobám starším 18
let na 8 800 Kč.

Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2020 došlo ke změně základní a procentní výměry důchodů. Základní výměra se zvýšila o 220 Kč na
3 490 Kč. Procentní výměra důchodu
se navýšila o 5,2 % a navíc o pevnou
částku 151 Kč. Společně se zvýšením důchodů došlo k navýšení příplatků

k penzím účastníků odboje a osobám
rehabilitovaným. Tyto příplatky se zvýšily stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů, tedy rovněž o 5,2 %
a pevnou částku 151 Kč.

měsíční mzda z částky 13 350 Kč na
14 600 Kč pro zaměstnance, kteří mají
stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda
vzroste ze 79,80 Kč na 87,30 Kč.

Rodičovský příspěvek

Dávky pro osoby
se zdravotním postižením

Od 1. ledna 2020 došlo k navýšení
rodičovského příspěvku na celkovou
částku 300 000 Kč pro rodiče, který aktivně k 1. lednu 2020 čerpá rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče,
který začne čerpat rodičovský příspěvek
kdykoli od 1. ledna 2020. V případě péče
o více dětí mladších 4 let narozených
současně je celková výše rodičovského
příspěvku 330 000 Kč. Rodičovský příspěvek lze pobírat i za předpokladu, že
dítě do 2 let je umístěno do předškolního
zařízení v rozsahu 92 hodin měsíčně.
Docházka u dítěte staršího než 2 roky
se nesleduje. Měsíční výši rodičovského
příspěvku si určí rodič sám v závislosti
na výši předchozích příjmů. Jestliže rodič
předchozí příjmy nedoloží, je maximální hranice výše rodičovského příspěvku
10 000 Kč.

Minimální mzda
Od 1. ledna 2020 se zvýšila minimální

Od 1. března 2020 dochází k rozšíření zdravotních postižení odůvodňující
přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. Kromě těžkých vad nosného nebo
pohybového ústrojí, těžkých zrakových
postižení a těžkých sluchových postižení
se jedná také o zdravotní postižení
interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti – konkrétně jde o některá cévní, srdeční a plicní onemocnění.
Další informace k sociálním dávkám
vám může poskytnout sociální pracovnice Bc. Lenka Košáková, DiS., která má
každou první středu v měsíci na Městském úřadě Klimkovice v době od 13
do 15 hodin pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle: 602 139 374, e-mailem:
lkosakova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků městského úřadu.
Bc. Lenka Košáková, DiS
3
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Knihovna

100 let klimkovické knihovny
Milí čtenáři, letošní rok 2020 je pro klimkovickou knihovnu velmi významný, protože v roce 1920 byla založena v Klimkovicích veřejná knihovna, a jen s přestávkou několika válečných let působí ve městě dodnes. Několikrát se stěhovala,
přestavovala, ale vždy se o ni starali osvícení pracovníci, kteří chtěli pro své
uživatele jen to nejlepší. Do chodu knihovny vždy zasáhly dějiny, které se nevyhnuly ani Klimkovicím.
Po úspěšném nastartování záhy zasáhla do všeho kulturního hospodářská krize
ve třicátých letech, druhá světová válka
zcela vymazala knihovny a jejich služby,
v padesátých letech se fond knihovny
zásadně změnil a odpočinková beletrie
nebyla vhodná pro dělnickou třídu. V první polovině let šedesátých se začalo vše
obracet k dobrému a čtenáři si mohli přečíst vše, co měli rádi. Jak už to tak bývá,
zanedlouho opět postihla knihovní fondy
normalizace a seznamy nežádoucích
spisovatelů nebraly konce. Do poloviny
osmdesátých let se nic nezměnilo a knihy putovaly do skladů a pak zase zpátky
ze skladů (v našem případě z Okresní
knihovny v Novém Jičíně, kde byly přísně střeženy). Až devadesátá léta, jako do
všech oborů, přinesla svěží vítr, vše se
vrátilo do původního stavu a začal se rodit
nový smysluplný život knihovních služeb,
pestrost fondu a internetizace.
A protože vše má svůj začátek, po celý
rok 2020 vám budeme předkládat trochu
historie, zajímavosti a mnohdy i úsměvné situace, které se staly v klimkovické
knihovně.

Kulturní, společenské a čtenářské
spolky na přelomu století
Od poloviny 19. století vznikaly na vesnicích, v městečkách i ve velkých městech na celém území tehdejšího Rakouska-Uherska různé kulturní a společenské
spolky, sokolské jednoty a sdružení podporující českou kulturu, slovanství, národní hrdost a především kulturnost lidí. Mezi
důležité spolky můžeme považovat spolky čtenářské, které se těšily velké oblibě.
Už ve 2. polovině 19. století se Klimkovice pod vedením prvního oﬁciálně
zvoleného starosty Františka Lubojackého stávají kulturním a politickým střediskem, což dosvědčuje vznik několika spolků v lokalitě města. Pro vznik knihovny
v Klimkovicích a čtenářství je důležitý rok
1895, kdy vznikl Český čtenářský spolek,
který půjčoval svým členům a čtenářům
české knihy a napomáhal tak k posilování
národního vědomí u české části zdejších

občanů. V roce 1904 byl založen místní
Sokol, který pravidelně nacvičoval akademie s tělocvičným i kulturním programem.
Protože se tělocvičná jednota Sokol rozrůstala, rozhodl se Český čtenářský spolek v Klimkovicích odevzdat svou knihovnu
Sokolu, který ji dále rozšiřoval a zpřístupňoval občanům. Počet knih, který tyto
spolky dohromady vlastnily, není znám.
Při likvidaci v roce 1904 byly některé knihy rozprodány za nízkou cenu, přeměněnou k tehdejším poměrům. V Klimkovicích
působily ještě i spolkové knihovny Tělocvičné jednoty Orel, která byla založena
v roce 1920 jako spolek tělovýchovně
vzdělávací, sdružující katolickou mládež.
Knihovna obsahovala z větší části knihy
vydané Františkem Šupkou, tzv. knihovnu
zábavnou, zhruba 265 knih a půjčovala je
jen svým straníkům.
Dne 26. prosince 1906 byla založena
DTJ – Dělnická tělovýchovná jednota,
jako dělnický vzdělávací spolek. Měla za
úkol povznést dělnickou mládež po stránce tělesné, duševní i mravní. Jednota
měla svou knihovnu složenou z knih socialistického obsahu a půjčovala je také
jen svým členům. Nakonec se můžeme
zmínit i o Včelařském spolku pro Klimkovice a okolí. Jejich činnost se zaměřovala
většinou na práci osvětovou a vzdělávací.
Spolek šířil mezi členy i nečleny odbornou literaturu nejen o včelařství, ale také
o zemědělství, chovatelství a přírodě.
V Klimkovicích nebyl žádný průmysl, obyvatelstvo tvořili většinou dělníci zaměstnaní v ostravských závodech a továrnách, domkaři, živnostníci a něco málo
zemědělců.
Vznikem Československé republiky
28. října 1918 se začala měnit situace
jak politická, tak i kulturní. Dosvědčuje
to i zápis z městské kroniky, kdy Antonín
Böhm, ředitel měšťanské školy a moravský školní inspektor, poznamenal:
„Vláda věcích Vašich dostala se dle slov
Komenského do rukou našich. Zřízením
československé vlády, v jejímž čele stál
Dr. Kramář a v níž byl ministrem financí
Dr. Alois Rašín, zrušeny Národní výbory tedy i zdejší. Škoda, že náš, pokud

byl ještě tou mocí vybaven, nepřenesl
do Klimkovic z Bílovce sídlo okresního
hejtmanství, čili okresního úřadu. Česká
menšina v Bílovci sice vzrostla na 800
duší, ale povšechný německý ráz města
zůstal“.
Až v roce 1919, rok po vzniku samostatné republiky, byl prezidentem T. G. Masarykem schválen první knihovní zákon
č. 430/1919 Sb. O veřejných knihovnách
obecních, který nařídil všem obcím od
počtu 400 obyvatel zřídit knihovnu. A tak
do roka se začala odehrávat celá historie
klimkovické knihovny.
Zuzana Konvičková

Milí čtenáři, pokud nestíháte vracet
knihy v daném termínu, máte možnost kdykoli během 24 hodin vrátit
knihy do připraveného boxu v zadním
vchodu knihovny. Jdete na procházku
s pejskem? Jedete do práce? Jdete
na rande? Knihu s sebou, vložte do ní
jen lístek se jménem a následující den
vám bude odepsána.

Upozorňujeme všechny, kteří nám
zapůjčili dobové předměty na Retro
výstavu, že si je můžou vyzvednout
v městské knihovně, vždy v půjčovní
době. Děkujeme.
5
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Novinky ze základní školy

Pololetní hodnocení
Ve čtvrtek 30. ledna byl vydán výpis pololetního vysvědčení, hodnocení žáků za
studijní výsledky za první polovinu letošního školního roku.
Z celkového počtu 489 žáků prospělo
s vyznamenáním 336 žáků, z toho 225
žáků I. stupně a 111 žáků II. stupně. Prospělo 149 žáků, 21 z I. stupně a 128 z II.
stupně. Neprospěl 1 žák. Tři žáci školy
plní školní docházku v zahraničí, 32 žáků
školy mají individuální vzdělávací plán
podle doporučení školního poradenského
zařízení.
Bylo uloženo 42 napomenutí třídního
učitele, 13 důtek třídního učitele a 2 důtky
ředitele školy. Žádný žák nebyl hodnocen
2. stupněm z chování. Třídní učitelé udělili 65 pochval.
Většina žáků dosahuje vzdělávacích

výsledků odpovídajících jejich studijním
předpokladům, úrovni jejich schopností a dovedností. Všichni žáci mohou své
vzdělávací výsledky v druhém pololetí
zlepšit, někteří mohou zapojit své nevyužité rezervy. Vzdělání je důležitou součástí života. Otvírá možnosti volby povolání, profesního rozvoje, což má dopad
na spokojenost v životě.
Přeji všem zasloužené pololetní prázdniny v pátek 31. ledna a jarní prázdniny,
které letos máme stanoveny od 10. do 14.
února 2020.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Exkurze v planetáriu
Dne 16. prosince se žáci pátých tříd zúčastnili již tradiční exkurze v planetáriu
v Ostravě-Krásném Poli. Tato návštěva slouží jako výborná sebereﬂexe pro znalosti, které se naučili ve škole.

Planetárium je rozděleno do několika
expozic zabývajících se různými tématy
z oblasti vesmíru. Žáci si tak kromě zajímavého dokumentu mohli vyzkoušet různé simulátory. Na jednom z nich si například mohli zkusit, jak vysoko by vyskočili
při snížené gravitaci. Žáci měli za úkol
vyplnit pracovní listy, které obsahovaly
okruhy ze všech expozic a na konci pro
6

ně přišla odměna největší – vyhodnocení správných odpovědí s humanoidním
robotem Engie.
Podle mě je tato každoroční návštěva
pro žáky vítaným zpestřením tohoto zajímavého a oblíbeného učiva a jsem rád,
že máme možnost toho využít.
Mgr. Jan Škuta

Profesní
týden na ZŠ
Klimkovice
Již se stalo tradicí, že pořádáme pro
žáky 9. tříd před přijímacími zkouškami Profesní týden.
Volíme termín na konci ledna, před
vysvědčením, kdy jsou žáci před rozhodnutím, na kterou střední školu si podají
přihlášky. A kdo z nich ještě nemá vybráno, ten se může inspirovat při vstupech
zástupců středních škol, kteří se na akci
přihlásili nebo s námi dlouhodobě spolupracují.
Akce se v letošním roce zúčastnilo
šestnáct středních škol našeho regionu
(SOŠ Ahol, Gymnázium M. Koperníka,
SPŠ stavební, Střední zdravotnická škola + VOŠ, Střední odborná škola ochrany
osob a majetku, Gymnázium Educanet
Ostrava, Obchodní akademie a Vyšší
odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, Střední zahradnická škola
Ostrava, RB SOU autoopravárenské,
Střední škola podnikatelská Klimkovice,
Střední škola služeb a podnikání, SOU
stavební, Gymnázium Hello, SŠ Odry, SŠ
společného stravování).
Ve dnech 20. a 21. ledna zástupci škol
– pedagogové nebo studenti – prezentovali žákům svou školu, předali zajímavé
informace, odpovídali na dotazy, které si
žáci připravili.
S touto akcí je spojena i schůzka, kterou organizujeme pro rodiče žáků devátých tříd, kdy je seznamujeme s organizací přijímacího řízení, s vyplňováním
přihlášek a všemi novinkami, které se na
nás tento rok chystají. Schůzka se uskutečnila v úterý 28. ledna.
A na závěr nám nezbývá nic jiného,
než popřát deváťákům správnou volbu, úspěch při přijímacích zkouškách
a úspěšné studium.
Mgr. Hana Škutová,
Mgr. Petra Řeháčková
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Národní testování 9. tříd
Již tradičně pomáháme žákům naší školy při rozhodování o dalším studiu a s přípravou k přijímacím zkouškám na střední školy pomocí testů společnosti SCIO.
Prostřednictvím testů z obecných studijních předpokladů, matematiky, českého
a anglického jazyka získají žáci srovnání s odpovídajícím vzorkem stejně starých
spolužáků z celé republiky.
V letošním roce se testování účastnilo
546 základních škol a 20 gymnázií (celkem asi 18 800 žáků).
Test OSP (obecných studijních předpokladů) žákům pomáhá označit vzdělávací
oblasti, ve kterých vynikají a ve kterých
mají naopak rezervy. Účelem testování
je také přiblížit žákům skutečnou přijímací zkoušku s obdobnými pravidly, navodit srovnatelnou míru nervozity a řešení
v časovém stresu. Vyhodnocení si každý
žák odnáší s pololetním vysvědčením.
V letošním roce jsou výsledky doplněny přehlednými grafy, které rychle srovnávají výsledky žáka se spolužáky, kteří

si volí stejný typ střední školy. V anglickém jazyce 70 % žáků splnilo očekávaný výstup podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Výstupní
zpráva obsahuje také podrobnou souhrnnou analýzu pro školu i rodiče. V letošním
roce jsou výsledky našich žáků v Čj a Ma
lepší než 50 % zúčastněných škol.
Ze závěrečné analýzy vyplývá, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně
a výsledky v testech odpovídají úrovni
jejich studijních předpokladů. Podrobnější analýzu můžete najít na: www.zsklimkovice.cz.
Mgr. Jana Sýkorová

Vánoční dílnička v Domově
pro seniory Klimkovice
Vánoční období by mělo být ve znamení pohody, radosti a pospolitosti. Abychom
zpříjemnili chvíle nejen sobě, v rámci školní třídy, rozhodli jsme se s dětmi 5. A,
že v předvánočním čase půjdeme trochu pohody a radosti předat i klientům do
Domova pro seniory v Klimkovicích.
Dopoledne jsme tedy strávili výrobou
papírových vánočních věnců, které klienti
spolu s dětmi vytvořili.
Abychom ještě prohloubili příjemnou
atmosféru, po úspěšně dokončené práci
jsme si všichni zazpívali koledy. Spolu
s paní Vendulou Kopkovou, které bych

Veřejná sbírka
Spolek rodičů ve spolupráci se školou
uspořádal veřejnou ﬁnanční sbírku
na podporu rodiny Šárky Jurečkové,
žákyně 7.B. Do pokladničky, která byla
umístěna ve škole, odevzdali rodiče,
děti, zaměstnanci školy a městského
úřadu neuvěřitelných 85 349 Kč. Nic
rodině nenahradí ztrátu dcery, sestry,
vnučky. Částka byla předána panu Jurečkovi a krajskému úřadu bylo předloženo vyúčtování sbírky. Poděkování
patří všem, kteří podpořili rodinu v této
těžké situaci.
Za SRZŠ Pavlína Pitelová
Za ZŠ Mgr. Miroslava Hoňková

Ptačí hodinka
Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické
(ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen)
na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům
o přírodu a ptačí dění v jejich okolí.
Ačkoli se jedná o vědecký výzkum,
zúčastnit se může úplně každý bez
předchozích zkušeností.

chtěla velice poděkovat za výbornou spolupráci, jsme viděly spokojenost a nadšení v očích obou generací, které jsme touto
aktivitou propojily.
Věřím, že to nebylo poslední takto příjemně prožité dopoledne.
Tereza Radostová

Žáci 6. ročníku v pátek 10. ledna pozorovali 60 minut z oken školy ptáky, kteří
se v tu dobu vyskytli na školní zahradě.
I když si opeřenci našich nově nainstalovaných krmítek a vlastnoručně vyrobených tukových koulí a šišek nevšímali, na
zahradě přesto byli.
Do výsledku sčítání jsme přispěli 15
vrabci domácími, jednou sýkorou koňadrou a jednou pěnkavou. Do sčítání
se zapojilo přes 20 tisíc pozorovatelů,
jednotlivců i skupin, a na celé čáře to
v naší republice vyhrála sýkora koňadra
(102 596).
Mgr. Kateřina Chrapková a žáci 6. A
7
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Vážení a milí občané Klimkovic,
děkujeme vám za přízeň v roce 2019, kdy jste navštěvovali
kulturní akce v Sanatoriích Klimkovice, především kolonádní koncerty, lázeňskou tančírnu, ale i divadla, kino a další
kulturní akce.
Velice si vážíme také podpory ze strany města Klimkovic, které schválilo na svém posledním jednání zastupitelstva ﬁnanční
příspěvek, a to především na kulturní akce, které jsou nejvíce
navštěvovány občany Klimkovic.
Budeme se i letos snažit udržet kvalitu kulturního programu
a máme již dnes pozváno několik nových souborů a umělců jako
např. opavskou skupinu Bluegrass Comeback – 16. 2 ., Pěvecký
sbor Janáček – 1. 3., Polanské písničkáře – 15. 3., Hustopečský
chrámový sbor – 26. 4. a připravili jsme pro vás i nový formát –
Lázeňský klub přátel umění. Jste srdečně zváni na oblíbenou
Lázeňskou tančírnu, která bude pravidelně každý poslední pátek
v měsíci.
Velmi rádi spolupracujeme se soubory z Klimkovic a blízkého
okolí, a také v letošním roce je můžete v Sanatoriích Klimkovice
vidět např. 8. 3. Akoband a 29. 3. Famózní klimkovické pjenice.

8

Rádi nabídneme prostory pro různé akce dětí z mateřských
škol, základní školy i základní umělecké školy. Jsme otevřeni
vašim návrhům a nápadům na další kulturní akce, kterém by
vás potěšily.
Přejeme vám v roce 2020 mnoho ště stí, pevné zdraví a zůstaňte přáteli lázeňské kultury.
M. B.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
Neděle

únor
2.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

KINO

Tlapková patrola: Vždy ve střehu

kino Panorama

15.00

120,-

KINO

Příliš osobní známost

kino Panorama

17.00

130,-

KONCERT

Opera v lázních, zpěv B. Čechová
a A. Grygar, hra na klavír R. Bednaříková

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

3.

HUDBA

Posezení s harmonikou M. Krenžela

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

Úterý

4.

KINO

Favoritka, ﬁm VB 2018

SK, společenský sál

18.30–20.30

60,-

Středa

5.

TANEC

K tanci i poslechu hraje Jerry Erben

SK, společenský sál

19.00–21.30

zdarma

Čtvrtek

6.

BESEDA

Kaple, kapličky a kříže v Klimkovicích
Ing. Jiří Pillich, kronikář města

SK, salonek vedle SS A

18.30–19.30

zdarma

Pátek

7.

DISKOTÉKA

DJ Karlson

SK, společenský sál

19.00–22.00

50,-

Sobota

8.

PLES

Fotbalový ples

sokolovna

19.00

150,-

Neděle

9.

KONCERT

DH Děrničanka

SK, kolonáda

15.00–16.00

KINO

Podivuhodná proměna Harley Quinn

kino Panorama

17.00

zdarma
130,-

Úterý

11.

KINO

Za láskou vzhůru, ﬁlm Francie 2016

SK, společenský sál

18.30–20.10

60,-

Středa

12.

WORKSHOP

Kouzlo djembe bubnů

SK, kolonáda

18.30–19.30

50,- *

TANEC

K tanci i poslechu – A. Weiss, saxofon

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

zdarma

Čtvrtek

13.

BESEDA

Kouzlo jihu Srí Lanky

SK, společenský sál

18.30–20.00

50,-*

Pátek

14.

DISKOTÉKA

DJ Mašinka

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

50,-

KABARET

The Roosters (předprodej v KIS)

kino Panorama

20.00

Sobota

15.

ZÁBAVA

Valentýnský ples

SK, kolonáda

19.30–3.00

Neděle

16.

KINO

Super mazlíčci

kino Panorama

15.00

120,-

KINO

Chlap na střídačku

kino Panorama

17.00

130,-

290,549,-**

KONCERT

Bluegrass Comeback

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

17.

ZÁBAVA

Zlatá léta šedesátá – zábavný koncert
s českými peckami 60. let

SK, společenský sál

18.30–19.30

70,-*

Úterý

18.

KINO

Bohemian Rhapsody, ﬁlm USA 2018

SK, společenský sál

18.30–20.45

60,-

DIVADLO

Na ostro (předprodej v KIS)

kino Panorama

19.00

190,-

Středa

19.

TANEC

K tanci i poslechu hraje Vl. Volek
Od lidovek po Kabáty

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

zdarma

Čtvrtek

20.

DIVADLO

FLEDIS: GAME OVER
– hra M. Doležalové a R. Vencla

SK, společenský sál

18.30–20.30

30,-*

Pátek

21.

DISKOTÉKA

DJ Paul Doctor

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

50,-

Sobota

22.

TRADICE

Masopust

od zámku

14.00

volný

PLES

Hasičský ples

sokolovna

19.30

300,-

Ježek Sonic

kino Panorama

15.00

110/130,-

Neděle

23.

KINO
KONCERT

Salonní orchestr

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

24.

HUDBA

Evergreeny u klavíru (L. Havíř a host)

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

Úterý

25.

KINO

Přes prsty, komedie ČR 2019

SK, společenský sál

19.00–20.10

60,-

Středa

26.

BESEDA

Přírodní léčba pohybového aparátu

SK, salonek vedle SS A

15.00–16.00

zdarma

BESEDA

Zachraň život, záchranář Bc. L. Havrlant

SK, společenský sál

18.30–19.30

zdarma

Čtvrtek

27.

BESEDA

Technické památky v Ostravě
Mgr. Daniel Michalík

SK, salonek vedle SS A

18.30–19.30

zdarma

ZÁBAVA

Travesti show DIVOKÉ KOČKY

SK, společenský sál

19.00–21.00

150,-*

Pátek

28.

TANEC

Lázeňská tančírna s Lucky Bandem

SK, kolonáda

19.00–22.00

50,-

Sobota

29.

PLES

Záškolácký ples

sokolovna

19.00

250,-

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2020 nebo na: www.sanatoria-klimkovice.cz.
* vstupenky zakoupíte v předprodeji na recepci SK, ** prodej na recepci SK nebo na: eshop.sanatoria-klimkovice.cz
Změna v programu vyhrazena.
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Akoband Klimkovice

Akoband v zimě
Pochodem Radeckého od Johanna Strausse, za aktivní účasti tleskajícího obecenstva, zakončil Akoband Klimkovice se
svými hosty novoroční koncert v kostele Sv. Trojice v neděli
19. ledna 2020. A byl to koncert velmi zdařilý, v plném kostelíku diváci nešetřili potleskem. Přítomné pozdravil v úvodu starosta města Jaroslav Varga, popřál všem šťastný rok
a příjemný poslech. Byl bez řetězu a hovořil krátce, jak je
jeho zvykem.

Pro zmírnění vlezlého chladu byl před zahájením nabízen
horký čaj a svařené víno. Nikdo nepohrdl, zahřátí přišlo vhod.
K zahřátí přispěli i hudebníci, ač sami zkřehlí, hrou se zahřáli
a rozehřáli i diváky tak, že v závěru koncertu se i okna orosila.
Jak je již u Akobandu zvykem, přidali k novému slavnostnímu
programu i řadu překvapení. Varhanici a trumpetistu z kůru mohli posluchači v minulosti jen slyšet. Nyní dataprojektor přenesl
jejich hru do úhlu zdí kostelíku v působivé projekci.

Koledy v podání dětí „minibejbyakobandu“ vrátily vánoční čas.
Flétničky, akordeony a bubínky zvládaly děti s úsilím, jakoby
tušily, že je za výkon čeká čokoláda.
K překvapení přispěla i konferenciérka Pavla Tomalová, která
přidala při uvádění skladeb i hluboce lidské myšlenky mistra slova Jana Wericha a za každým svým vystoupením pukrle.
Samotný Akoband se opět předvedl v nejlepším světle, jak
bývá zvykem. Mistrně nastudované nové skladby, mistrný výkon
celého orchestru, jásavá sóla ﬂéten a saxofonu to vše pohladilo na duši. Zpěváci Marie Šimurdová a Václav Kaštovský svým
zpěvem jen podtrhli zdařilý dojem z celého večera, byli svěžím
oživením. I nyní měla vedoucí orchestru Ivana Neuwirthová
šťastnou ruku ve volbě hostů. Varhany Radky Slaninové a trubka Bohumíra Stoklasy zněly v prostorách kostelíku velebně
a přenášely posluchače do jiné doby. Oba učitelé nejen učí, ale
i umí a svůj nástroj mistrně ovládají.
Je třeba ocenit zaujetí, zájem a píli amatérských hudebníků
Akobandu, kteří hrou pro svou radost dělají radost a potěšení
z hudby vděčným posluchačům. A milovníků hudby se sešlo hodně, byl plný dům, sedadla nestačila, stálo se jako na fotbale.
LB
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Plán kulturních akcí na rok 2020

Na co se můžeme těšit v roce 2020?
Před sebou máte plán kulturních, sportovních či společenských akcí, který se začal rodit na podzim loňského roku
a od té doby je stále doplňován, aktualizován, přepisován
a přizpůsobuje se všelikým okolnostem.
Děkuji všem, kteří svou činností obohacují život v našem
městě, dávají o sobě vědět, mají co sdělit a čím ostatní potěšit.
Pokud i vy patříte mezi potenciální pořadatele jakékoliv akce pro
veřejnost, obraťte se na Kulturní a informační středisko Klimkovice – dostaneme vaši akci do zpravodaje, městského rozhlasu,

na web KIS či facebook města, do Ostravského informačního
systému, do tištěných médií nebo na LED obrazovku v centru
Ostravy. Klimkovice se objevují v Českém rozhlasu Ostrava
a občas i v reportáži celostátního televizního vysílání. Možná
tam můžete být s námi – dejte o sobě vědět!
Přeji všem pořadatelům pevné nervy a radost z radosti návštěvníků jejich akce. Přeji všem návštěvníkům, aby si společenský život v Klimkovicích užili plnými doušky.
KIS Klimkovice, Alice Chlebovská

KDY

CO

KDE

KDO

19. 1.

Novoroční koncert

kostelík

Akoband

22. 1.

Salón vín ČR, V. Rimmel

zámecký sklep

Zámecký sklep

23. 1.

Beseda Drobné sakrální stavby

zámek II. patro

město / kronikář

24. 1.

Dětský maškarní ples

lázně

MŠ

25. 1.

Ples města

lázně

město

7. 2.

Souboj ryzlink rýnský x ryzlink vlašský, V. Rimmel

zámecký sklep

Zámecký sklep

8. 2.

Ples fotbalistů

sokolovna

TJ Klimkovice

14. 2.

The Roosters – mužská kabaretní a burleskní show

kino

město

18. 2.

Divadlo Sypal – Naostro

kino

město

21. 2.

Rakouská vína, V. Rimmel

zámecký sklep

Zámecký sklep

22. 2.

Hasičský ples

sokolovna

SDH

22. 2.

Masopustní průvod

kino

město / Orel

29. 2.

Záškolácký ples

sokolovna

ZŠ

4. 3.

Pago Aylés, Španělsko, R. Karásek

zámecký sklep

Zámecký sklep

20. 3.

Vladimír Tetur, Velké Bílovice

zámecký sklep

Zámecký sklep

22.–29. 3.

100 let knihovny, 100 let kronik, 75. osvobození

2. patro zámku

město

1. 4.

Velká červená vína, V. Rimmel

zámecký sklep

Zámecký sklep

7. 4.

Divadlo Divoch

kino

město

15. 4.

Degustační večeře U Feldů

Hostinec U Feldů

Feld / sklep

duben

Jarní koncert

kostelík

město

16.–17. 4.

Jarní koštování – neřízená degustace, V. Rimmel

zámecký sklep

Zámecký sklep

22.–23. 4.

Jarní koštování – neřízená degustace, V. Rimmel

zámecký sklep

Zámecký sklep

25. 4.

Rybářské závody

park

rybáři

29. 4.

Vinařství Špalek, Nový Šladorf

zámecký sklep

Zámecký sklep

30. 4.

Stavění máje

koupaliště

město + spolky
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duben

75. výročí osvobození Klimkovic

památník osvobození

město

16. 5.

Klimkovické farmářské trhy

náměstí

město / Mozaika

20. 5.

Leoš Horák, Vrbice

zámecký sklep

Zámecký sklep

28. 5.

Vinicola CZ, Břeclav – Nový Zéland, Austrálie

zámecký sklep

Zámecký sklep

30. 5.

Klimkováček – fotbalový turnaj pro nejmenší

fotbalové hřiště

TJ Klimkovice

květen

Noc kostelů

kostelík

město

31. 5.

Dětský den na střelnici

střelnice

střelci

3. 6.

To nejlepší ze sklepa, V. Rimmel

zámecký sklep

Zámecký sklep

červen

Osobnosti

sokolovna

město

6. 6.

Otvírání parku

park

město

6. 6.

Komentovaná prohlídka

park

město

17. 6.

Vína na léto 2020, V. Rimmel

zámecký sklep

Zámecký sklep

19. 6.

Zámecká literární noc

zámek

knihovna

červen

Kosení louky

2. 7.

Rocková zábava s kapelou Rezon

4. 7.

Komentovaná prohlídka

1. 8.

Komentovaná prohlídka

8. 8.

město
park

rybáři

Rocková zábava s kapelou Rezon

park

rybáři

29. 8.

Noční soutěž v požárním útoku

před zámkem

SDH

5. 9.

Komentovaná prohlídka

6. 9.

Střelecké závody

střelnice

střelci

11. 9.

Předjarmareční průvod

koupaliště

město

12. 9.

Klimkovický jarmark

centrum města

město

26. 9.

Rybářské závody

park

rybáři

říjen

Divadlo

kino

město

2. 10.

Dýňobraní

sokolovna

Rotary / město

3. 10.

Slavnosti vína a burčáku

před zámkem

sklep / město

17. 10.

Klimkovický podzim

lázně

město

listopad

Komponovaný pořad

kino

Akoband

listopad

Divadlo

kino

město

11. 11.

Den válečných veteránů

památníky

město

14. 11.

Svatomartinské hody

před zámkem

sklep / město

prosinec

Divadlo

kino

město

prosinec

Bajdání

Mozaika

Mozaika / město

27. 12.

Vánoční koncert

kostel sv. Kateřiny

město

13
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Policie ČR

Tvoje cesta onlinem v Moravskoslezském kraji
Neodmyslitelnou součástí dětského světa se stala komunikace prostřednictvím internetu. Častý je obrázek skupiny
dětí, trávící čas sice společně na jednom místě, nicméně
vzájemně nekomunikující slovem, nýbrž prostřednictvím
telefonů tzv. na síti. I dítě, jež tráví volný čas ve svém pokoji
či v přítomnosti dospělého, se může velmi jednoduše stát
obětí trestného činu. Pachatel na počátku zahájí komunikaci přátelsky, často jako vrstevník, následně však přistoupí
k manipulaci s dětskou obětí a dojde třeba i k nátlaku, aby
oběť zaslala další intimní fotograﬁe...
Moravskoslezský kraj není v tomto směru výjimkou. I v našem
regionu jsme v předchozích měsících prověřovali či vyšetřovali
okolnosti trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu,
kdy se obětí staly děti. Zvyšující se počet tohoto protiprávního
jednání inicioval také speciální preventivní program, který napoví, jak postupovat v krizové situaci a pakliže již nastala, jak ji
vlastně řešit. Klíčová role v osvětě samozřejmě i zde náleží rodičům. Výukový program Tvoje cesta onlinem je proto připraven
se základními bezpečnostními radami jak rodičům, tak žákům
druhého stupně základních škol.
Sami autoři projektu seznámili v Ostravě dne 13. ledna
2020 zhruba sedm desítek moravskoslezských preventistů se
základními informacemi seminářů Tvoje cesta onlinem. Výuka
zahrnula jak program určený dětem, tak rodičům (a samozřejmě další dospělé populaci). A autoři projektu již oslovili i první
žáky v Moravskoslezském kraji. Úplně prvními byli posluchači
šesté třídy ostravské základní školy Gen. Píky. Hned následný
den však program Tvoje cesta onlinem zhlédlo více než 800 dětí
novojičínských základních škol. Projekt byl prezentován dne
14. ledna 2020 v novojičínském kině. Novojičínsko bylo zvoleno
pro start projektu v regionu vzhledem k četnějšímu počtu prověřovaného trestního jednání, kdy se obětí staly děti (při srovnání
s dalšími územími regionu).
Výukový program pak doplnili kriminalisté oddělení kybernetické kriminality moravskoslezské policie konkrétními případy,
které řešili v uplynulé době právě v našem regionu. Žáky obě
prezentace zaujaly, reagovali vlastními zkušenostmi či zážitky.
Bylo zřejmé, že jde skutečně o klíčové téma pro děti.
Posluchači se tak například dozvěděli rozličné preventivní rady
a doporučení, jak poznat „predátora“, jak zabezpečit mobilní
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přístroj, které informace zásadně nezveřejňovat, zkrátka jak býti
na síti bezpečně...
Projekt Tvoje cesta onlinem byl již představen v závěru loňského roku jedním z autorů plk. PhDr. Ondřejem Moravčíkem
s avizací zahájení programu v úvodu roku 2020 (https://www.
policie.cz/clanek/preventivni-projekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx).
Policisté budou od ledna 2020 dětem ukazovat rizika sociálních sítí.
Děti se stále častěji stávají terčem útoků predátorů na sociálních sítích a neuvědomují si, že odkrýváním svého soukromí útočníkům výrazně zjednodušují práci. Statistiky jsou v této
oblasti neúprosné – počet nahlášených trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu se za posledních 5 let více než
zdvojnásobil a téměř třetina z nich je mravnostního charakteru.
Dnešní děti si již osvojily základní bezpečnostní doporučení a při
vystupování na sociálních sítích jsou obezřetnější, než bývaly
před 5 lety, nicméně stále ještě nedovedou rozlišit, kdy si píší se
svým vrstevníkem a kdy na ně útočí internetoví predátoři.
Tvoje cesta onlinem je preventivní projekt, jehož cílem je
ukázat dětem na vybraných případech způsob, jakým internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Policejní
preventisté budou zároveň dětem dávat i doporučení, na koho
se obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci
s osobou na internetu všímat.
Je bez debat, že nejefektivnější prevenci jsou schopni udělat
sami rodiče, proto v rámci projektu budou připraveny i semináře
a besedy s veřejností, na kterých se dozví to podstatné – co děti
na sociálních sítích dělají, jak tam komunikují, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich preference. Jinými slovy projekt bude rodičům zodpovídat otázky, které je trápí a na které se stydí svých
potomků zeptat.
Policie ČR pro tento projekt získalo silného partnera v Československé obchodní bance, a. s., která se dlouhodobě věnuje
vzdělávání žáků základních a středních škol a v práci s těmito
cílovými skupinami má zkušenosti. Jako banka, která většinu
služeb nabízí i v digitalizované podobě, známe rizika pohybu
v online světě a víme, jak důležité je dodržování bezpečnostních
pravidel. Proto jsme náš úspěšný program finančního vzdělávání ve školách rozšířili o digitální bezpečnost a prevenci rizik na
internetu. Policii ČR jsme oslovili jako odborníky, kteří mají v této
oblasti největší zkušenosti i experty. S nimi teď spouštíme v Česku unikátní spolupráci, díky které se děti i jejich rodiče naučí lépe
se chránit před internetovými hrozbami,“ říká Petr Hutla, člen
představenstva ČSOB.
Společně vytvořený výukový program, který budou žákům
a jejich rodičům přednášet jak speciálně proškolení policisté,
tak ale i odborně kompetentní ambasadoři z řad ČSOB, a. s.,
bude postaven na interaktivní práci s posluchači a dětem bude
jeho obsah blízký, neboť se budou neustále pohybovat v jejich
oblíbeném prostředí – v prostředí sociálních sítí. „Spolupráce
s ambasadory ČSOB nám pomůže rozšířit síť preventistů, která
od roku 2020 bude významně posílena i z našich vnitřních zdrojů. Prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti vnímáme jako
jednu z priorit a jsem velmi rád, že projekt Tvoje cesta reaguje
právě na často opomíjená rizika sociálních sítí. Zároveň je dobré
vyzdvihnout, že nebudeme pracovat pouze s dětmi, ale společně
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se zaměříme také na neméně důležitou cílovou skupinu, což
jsou rodiče a dospělé osoby obecně“, uvedl policejní prezident
Jan Švejdar. Výukový program bude zahájen na začátku roku
2020 a budou se ho účastnit zaměstnanci ČSOB (ambasadoři
finanční gramotnosti) a policejní preventisté. Je určen pro druhý stupeň základních škol a v návaznosti na to také pro rodiče
a dospělé osoby obecně. Kromě vzdělávacího programu připraví ČSOB a Policie ČR také krátká výuková videa a společnou
preventivní kampaň.
K tématu preventivní doporučení:
Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cenných informací. Jejich výhodou je možnost komunikace na velké vzdálenosti. Není naším
cílem uživatele sociálních sítí od těchto výdobytků moderní doby
odradit, ale poukázat na možná rizika spojená se zmíněnými
technologiemi. Se svými dětmi komunikujte o využití možností internetu otevřeně a bez předsudků. Není výjimkou, že děti
prostřednictvím internetu sdělí jakékoliv informace o sobě a při

osobní komunikaci pak standardního rozhovoru schopny nejsou.
Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěry dětí, osloví je
třeba jako jejich vrstevníci, mající zájem o přátelství. Záhy je pak
přimějí k pořízení a přeposlání jejich intimních fotograﬁí, kterými
je pak mohou nutit k zaslání dalších, odvážnějších. A to v tom
příznivějším případě, neboť některá takto navázaná komunikace
může pokračovat osobním setkáním a v krajním případě fatálními následky.
Děti je zapotřebí informovat o náležité obezřetnosti ve vztazích
i při komunikaci prostřednictvím internetu, aby věděly, s kým skutečně komunikují. Znovu je vhodné zopakovat, že jakmile pořízené fotograﬁe, videa intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí
možnost kontrolovat jejich existenci a nakládání s nimi (tzv. nad
nimi ztrácí moc).
Mjr. Mgr. Gabriela Pokorná,
vrchní komisař

Charita Ostrava
Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
a půjčovna pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí.
Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního
hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se
sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny
a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci
vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační
pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních
pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na
webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovnakompenzacnich-pomucek.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 20. 2.
2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově Hospice sv. Lukáše,
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím,
přihlaste předem u Mgr. Alexandry Čubové, tel.: 599 508 533,
mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz. Těšíme se na vaši účast!

Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava
Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech
pro seniory, hospici, denních centrech, poradnách nebo azylových domech Charity Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti
v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti 29. výročí vzniku této
neziskové organizace ve dnech 19. a 20. 2 2020 v době od 9.00
do 17.00 hodin. Srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu!

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní sestry
pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici
sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle
dohody. Více na: http://ostrava.charita.cz/volna-mista.
17
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Sport

Studie umístění sportovišť v rozšířeném
areálu za školou
V loňském roce 2019 byla po dlouhých jednáních s vlastníky dokončena koupě dvou pozemků přiléhajících k areálu základní školy. Pozemky byly zastupitelstvem města
zakoupeny z důvodu dalšího možného rozvoje sportovního
areálu, zejména ale budoucí výstavby víceúčelové sportovní haly, která bude svou velikostí a zázemím na dlouhou
dobu vyhovovat potřebám klimkovických sportovců a široké veřejnosti.
Stávající sportovní areál dnes již téměř nevyhovuje současným
potřebám pro sporty provozované v Klimkovicích. Oddíly házené
a zejména badmintonu nejsou ve stávajících prostorách schopny provozovat na soutěžní úrovni své aktivity, velké množství
klimkovických „hobbíků“ jezdí sportovat do Ostravy a blízkého
okolí a sportovně nadané děti jezdí za svými zájmy mimo Klimkovice. Celé generace sportovců hovoří o nutnosti výstavby
takového sportoviště a snad se již díky souhlasu a zájmu zastupitelů konečně blýská na časy.
Zastupitelstvo nechalo vypracovat a schválilo prostorovou studii, která řeší budoucí rozmístění jednotlivých sportovišť v nové
ploše areálu, umístění dostatečně velkého parkoviště, které
bude sloužit i pro potřeby zaměstnanců a návštěvníků školy
a poskytuje další rozvojové plochy umožňující budoucí využití
podle potřeb veřejnosti.
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Součástí víceúčelové haly bude i dostatečné zázemí šaten,
kluboven a skladů sportovního nářadí a náčiní. Zázemí haly
bude svou velikostí dostatečné, aby je mohli využívat i sportovci
z dalších sportovišť jako jsou tenisové kurty, nohejbalové hřiště
a hřiště s umělou trávou.
Na základě požadavků sportovních oddílů bude hala propojena se školními tělocvičnami a umožní propojení všech krytých
sportovišť. Průchod areálem z ulice Osvobození na ulici Vřesinskou ale bude zachován a umožněn. Na přiloženém snímku je
zakresleno budoucí rozmístění jednotlivých sportovišť. Umístění tenisových kurtů a volejbalového hřiště zůstane zachováno.
Současné asfaltové hřiště bude ještě před případným zahájením
výstavby haly přemístěno, aby mohlo být trvale využíváno jak
školou, tak občany i během výstavby v areálu.
Pokud zastupitelstvo na březnovém zasedání zastupitelstva
vyčlení ﬁnanční prostředky potřebné pro studii a projekt přemístění asfaltového hřiště a projekt budoucí sportovní haly, mohlo
by být město v roce 2021 připraveno požádat o dotaci a zahájit
v budoucích letech výstavbu.
Výstavba tohoto sportovního zařízení je po dlouhé roky velikým dluhem města vůči všem sportovcům a veřejnosti v Klimkovicích a dnes se již snad konečně blýská na časy.
Ing. Petr Večerka
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Házená T. J. Sokol Klimkovice

Podzim v podání mladých házenkářů
a házenkářek
V lednovém vydání zpravodaje jsme se podívali, jak se dařilo na podzim našim starším žákům a teď se mrkněme na to,
jak si vedli naši mladší žáci a naše mladší žačky.
Mladší žáci hráli na podzim ve skupině, kde se rozhodovalo, zda na jaře budou bojovat o medaile, nebo zda budou hrát
o střed tabulky. Změřili jsme síly se zkušenými týmy jako jsou
SKP Frýdek-Místek „B“, SKH Polanka „B“, TJ TŽ Třinec, TJ
Sokol Trnávka a také s velice talentovaným oddílem mladších
žaček DHC Sokol Poruba „A“. Naše skupina byla velice vyrovnaná a vůbec nebyla lehká, přesto se nám ji podařilo zakončit na
druhém místě s 12 body s bilancí 6 výher a 4 prohry, čímž jsme
si zajistili jarní boj o medaile.

KONEČNÁ TABULKA PODZIMNÍ ČÁSTI
1. DHC SOKOL Poruba „A“
2. T. J. Sokol Klimkovice
3. SKP Frýdek Místek „B“
4. TJ Sokol Trnávka
5. TJ TŽ Třinec
6. SKH Polanka „B“

20 bodů – 3x prohra
(22:23, 19:39, 15:28)
12 bodů – celkové skóre 221:198
10 bodů – 2x výhra (20:9, 30:5)
a 1x prohra (18:23)
9 bodů – 2x výhra (22:17, 21:19)
9 bodů – 1x výhra (22:17)
0 bodů – 1x výhra (32:8)

Mladší žačky jsou převážně tvořeny z mini žáků a mini žaček.

Přesto, že hrají tuto soutěž prvním rokem, nevedou si vůbec
špatně a pokud jim bojovnost vydrží, budou jednou tak výborným
oddílem jako oddíl DHC Sokol Poruba „A“, který hraje v klučičí
kategorii. Ve skupině se utkaly s oddíly DHC Sokol Poruba „B“,
TJ TŽ Třinec, TJ Sokol Hrabůvka, 1. SC Bohumín 98 a TJ Sokol
Karviná. V této nabité skupině prozatím naše družstvo ﬁguruje
na 5. místě s bilancí 2 výher, 1 remíza a 7 proher.

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
1. TJ Sokol Karviná

20 bodů – 2x prohra (4:46 a 3:36)

2. TJ TŽ Třinec 12 bodů – 1x výhra (20:18) a 1x prohra (14:28)
3. 1. SC Bohumín 98

12 bodů – 2x prohra (3:32, 4:27)

4. DHC Sokol Poruba „B“

8 bodů – 2x prohra (0:37, 20:26)

5. T. J. Sokol Klimkovice

5 bodů – celkové skóre 113:293

6. TJ Sokol Hrabůvka

3 body – 1x výhra (24:22)
a 1x remíza (21:21)

Všechno to jsou těžké a tvrdé zápasy, ale obě naše družstva
předvádí úctyhodný výkon a je vidět, že se zápas co zápas zlepšují a že kombinací tvrdé dřiny a zábavy, pokud vydrží co nejdéle, budou sklízet velké úspěchy a to nejen pro nás, jako oddíl
házené, ale pro náš oddíl Sokola a město Klimkovice.
Za oddíl házené Mário Dobosz,
klubový redaktor
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Badminton
Družstvo dospělých Klimkovice „B“
ovládlo základní část 1. ligy
Za nepříznivého počasí v brzkém nedělním čase vyrazil náš
oddíl do Pardubic na závěrečné kolo základní části 1. ligy –
východní skupiny. Do města perníku jsme odjížděli jako dosavadní druhý tým skupiny s tím, že jsme měli před sebou vzájemný zápas s dosavadním lídrem Sokolem Dobruška.
Prvním soupeřem nám ale byl domácí tým Pardubic. Jejich
sestava je velice vyrovnaná na všech postech. My jsme jednotlivé zápasy postavili, jak nejlépe jsme uměli. Singlové disciplíny jsme zvládni velmi dobře. Jakub Horák, Jan Somerlík a také
Lucie Metzová své zápasy dotáhli úspěšně do vítězného konce a jen Petr Tomala nezvládl svůj mač s o generaci mladším
Michalem Gruntem. V párových disciplínách se to pro nás lámalo. Zaslouženou výhru si připsala dvojice Horák, Somerlík proti
výborně hrajícímu soupeři Ehm, Horáček. Skvělý zápas na tři
sety a všechny s dramatickou koncovkou. V druhém mužském
deblu náš pár Vašátko, Halfar ml. vystrčil růžky proti páru Hamáček, Skřivan jen v prvním setu. Další dva již byly zcela
v režii soupeře. V mixu nám soupeř nedal ani malinkou naději
a zaslouženě vyhrál. Vše rozhodla dámská čtyřhra. Ošidná to
disciplína. Náš pár Petrušková, Bláhová svedl více než vyrovnanou bitvu s párem Krpatová, Bártová. Naše holky oba sety
ztratily vždy v závěru a to přesto, že holky měly v obou setech
mírně navrch. A tak se zrodila asi spravedlivá remíza 4:4.

Nicméně Jakub se Silvou se důslednou rozehrávkou dostávali do hry a na mixovou turnajovou premiéru předvedli slušný
výkon. Páru Lencse/Hanáčková los přidělil soupeře zhruba na
stejné úrovni a tady k postupu do dalšího kola chybělo jen pár
míčů. Poslední klimkovický pár Oswald/Honajzerová pak svedl
hned v prvním kole třísetovou bitvu s párem Stebel/Čmielová
a bohužel nepostoupil. V mixu nakonec bral zaslouženě zlato
pár Kupec/Holá.
Ve dvouhře chlapců Kuba Häring postoupil do semiﬁnále,
kde narazil opět na favorizovaného Ondru Kupce, což pro Kubu
znamenalo hezké 3. místo. Stejně dopadl i Vít Oswald, který
nenašel recept na Tobiase Stebela i přesto, že ve druhém setu
výrazně zlepšil hru a od obratu chyběl jen kousek (druhý set
prohrál těsně 21:23). Štěpán Lencse nestačil v prvním kole na
Antonína Kudrnu.
Ve dvouhře dívek byla nejúspěšnější Bára Holá, která nakonec dosáhla na bronz po semiﬁnálové prohře s Grednerovou. Na
Báře bylo vidět, že po nedávném nachlazení nebyla ještě úplně
ﬁt a síly docházely, nicméně předvedla bojovný výkon a v dané
situaci ze sebe vydala maximum. Eliška Honajzerová ve čvrtﬁnále nestačila na nasazenou Šuhajovou, která pak vybojovala
celkové prvenství. Barboře Hanáčkové se podařilo postoupit do
druhého kola, Silvie Demková skončila v prvním kole.
Čtyřhra chlapců dopadla pro klimkovické dobře, Kupec/Oswald potvrdili nasazení a s přehledem brali zlato, zatímco Häring/Lencse se umístili na bronzové příčce. Čtyřhra dívek pak
přinesla další radost, když náš pár Holá/Honajzerová ve ﬁnále
poměrně těsně prohrál s párem Grednerová/Šuhajová a získal
cenné stříbro.
Celkem si tedy klimkovičtí z Vendryně přivezli 7 medailí
a všichni zaslouží pochvalu za předvedené výkony.

Memoriál Standy Krauze v Českém Těšíně
Ve dnech 10.–12. ledna se konal republikový turnaj Memoriál
Standy Krauze v Českém Těšíně. Zúčastnilo se celkem sedm
klimkovických hráčů: Filip Budzel, Dominika Budzelová, Klára
Petrušková, Lucie Metzová, Jan Slíva, Ondřej Závodný, Jan
Somerlík.
V páteční kvaliﬁkaci nastoupili do mixu Lucie Metzová s Honzou Slívou a Klára Petrušková, která společně s Jakubem Divišem postoupila do hlavní soutěže. Do sobotního dění se také
Tým Klimkovice B
Proti vedoucímu týmu jsme soupisku mírně obměnili, a to se
ukázalo jako rozhodující faktor naší výhry v poměru 5:3. Vítězně
zahraný mix dvojice Vašátko, Bláhová, dámský debl Petrušková,
Bláhová, pánské singly Jakuba Horáka a Petra Tomaly zakončila
skvělým výkonem Lucie Metzová výhrou nad Veronikou Kubečkovou. Soupeř nás překonal pouze v pánském deblu a z povinnosti dohrávaném pánském singlu.
Celý náš tým táhl za jeden provaz a podal výborný výkon. Zaslouženě postupuje do play-off z prvního místa.

Mladí hráči kategorie U13 sbírali medaile
v Orlové
Na GPC U13 do Vendryně, které se konalo 11. ledna, vyrazila
i početná výprava z Klimkovic.
Pár Häring/Demková se hned v prvním zápase utkal s nasazeným párem Kupec/Holá, který podle očekávání postoupil dále.
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probojoval v singlu z kvaliﬁkace Jan Somerlík. V deblu kluci
Honza Slíva s Ondrou Závodným bohužel v kvaliﬁkaci prohráli,
stejně tak Honza Slíva v singlu.
V sobotu se začínalo mixem. Nejdál se dostal Filip s Domčou,
kteří postoupili do semiﬁnále. Tam prohráli s párem Drančák/
Lajdová. V singlu se Filip Budzel také probojoval až do semiﬁnále. Postupně porazil Přemysla Voráče, Honzu Somerlíka, Jaroslava Chlubnu a poté prohrál těsně s extraligovým spoluhráčem
Jakubem Bitmanem. Ve dvouhře žen bylo u všech našich holek
maximem druhé kolo.
Poslední disciplíny byly čtyřhra žen a čtyřhra mužů. Tady nás
reprezentovaly tři páry Dominika Budzelová/Ema Staňková, Klára Petrušková/Nela Němcová a Jan Somerlík/Patrik Míra. Holky
shodně prohrály ve čtvrﬁnále, kluci potom proti nasazeným jedničkám o kolo dříve.

Oblastní přebor Moravskoslezské oblasti
opanovali klimkovičtí hráči!
V neděli 5. ledna se v Ostravě uskutečnil oblastní přebor
dospělých. Jednalo se o postupový turnaj na MČR dospělých,
takže se turnaje zúčastnili skoro všichni hráči z oblasti. Jen za
Klimkovice se na turnaj vydalo hned 14 hráčů, kteří si v turnaji
nevedli vůbec špatně. V mixu se ve ﬁnále utkali hráči z Klimkovic
– Ondřej Závodný, Adéla Závodná a Jan Somerlík s Orlovačkou
T. Van Coppenolle. Vítězně z tohoto zápasu vyšel pár Somerlík, Coppenolle, který celým turnajem prošel bez ztráty setu. Na
třetím místě se dále umístil pár Tomala, Frischová, který také
v semiﬁnále prohrál s pozdějším vítězem.
Turnaj dále pokračoval mužskou dvouhrou, ve které se nejvíce
dařilo Petrovi Tomalovi a Honzovi Somerlíkovi. Petr Tomala prohrál ve čtvrtﬁnále s pozdějším ﬁnalistou Adamem Twardzikem.
Honza Somerlík se bez větších problémů dostal až do ﬁnále, ve
kterém vyhrál jednoznačně s výsledkem 21:12 a 21:7.
V ženské dvouhře se našim děvčatům také dařilo. Za zmínku
určitě stojí zápas Veroniky Dejlové, která v prvním kole porazila nasazenou dvojku Terezu Chumchalovou. Na třetím místě
skončila Lucie Metzová, která na tři sety v semiﬁnále prohrála
s pozdější vítězkou turnaje Coppenolle. Na druhém místě se
umístila Klára Petrušková, která ve ﬁnále nestačila také na hráčku z Orlové.
V mužské čtyřhře se na třetím místě umístil Petr Tomala s Markem Václavíkem. Na prvním místě skončil Patrik Míra s Honzou
Somerlíkem, který tak vyhrál všechny disciplíny.
Ženská čtyřhra byla pro naše hráčky také úspěšná. Do ﬁnále se probojovaly Kateřina Frischová s Eliškou Kelnarovou.
Pár Němcová, Žwaková byl ale nad jejich síly, a tak si z turnaje
odváží krásné druhé místo. Na třetím místě se pak dále umístily
Lucie Metzová s Adélou Závodnou, které nestačily jen na vítězky
turnaje.

GPC U13 Přerov – dvě medaile
pro mladinkou Terezku Dejlovou
Turnaje, který se konal 11. ledna v Přerově, se Terka Dejlová účastnila jako jediná zástupkyně klimkovického badmintonu,
a to kvůli své deblové spoluhráčce z Přerova. Úvodní zápas
ve smíšené čtyřhře spolu s domácím Šimonem Bezděkem byl
vyrovnaný, přesto nepřinesl výhru a vystavil tak tomuto mixovému páru stopku již v prvním kole. Dvouhra dívek se hrála na skupiny s postupem prvních dvou hráček do čtvrtﬁnále. Výhrou nad
Soﬁí Kratěnovou (Brno) Terka vydřela druhé postupové místo
po úvodní prohře s pozdější celkovou vítězkou Karolínou Axmanovou (Olomouc). V následném čtvrtﬁnále si jednoznačně pora-

Tereza Dejlová
dila s brněnskou Klárou Flíglovou (Brno), aby posléze svedla
vyčerpávající a silový souboj s Julií Königovou (Brno), po kterém
po třech odehraných setech málem proklouzla do ﬁnále. To se
podařilo ve čtyřhře, kdy se svojí parťačkou Karolínou Sýkorovou
už už sahaly po celkovém turnajovém vítězství, nakonec z toho
bylo i tak cenné stříbro.
Přesto sedm odehraných zápasů, poměření sil veskrze
s brněnskými hráčkami, druhé a třetí místo, a především spokojenost za předvedený výkon.

Smolný extraligový víkend
Lednový extraligový víkend byl pro náš tým jedním z nejdůležitějších v sezóně – dva zápasy, kde jsme pomýšleli alespoň
na jednu výhru, která by nás poslala do čtvrtﬁnále, vyústily ve
dvě nešťastné prohry. Jak v sobotu na půdě FSPS MU Brno, tak
i v neděli doma proti Plzni jsme prohráli až v nastaveném zápase
po velké bitvě 4:5.
V obou utkáních jsme mohli pomýšlet na výhru, v obou utkáních jsme měli několik setballů a matchballů, ale štěs těna se
vždy přiklonila na stranu soupeře. V tuto chvíli jsme na 7. místě
extraligové tabulky, jeden bod za Hradcem Králové, jeden bod
nás dělí od postupu do čtvrtﬁnále play-off. V tuto chvíli ještě není
nic ztraceno, v únoru nás čeká poslední utkání základní části,
kde bude naším (rozhodně hratelným) soupeřem Slatina. Ale
ještě se pojďme vrátit k uplynulému víkendu.
FSPS MU vs. TJ Sokol Klimkovice 5:4
Brněnský tým neponechal nic náhodě a přijel v plné sestavě.
Body našemu týmu Karan Rajan Rajarajan, Filip Budzel a Kateřina Tomalová ve dvouhrách a 4. bod pak přidali Jakub Bitman
a Jan Somerlík. Po pátém bodu jsme dlouho sahali v mixu, kde
chytrou a pestrou hrou Filip s Dominikou zaskočili brněnské favority, pár Cwalina–Lajdová. Zápas ve prospěch domácích rozhodla až koncovka 3. setu. Za stavu 4:4 tedy došlo k prodloužení,
ve kterém dostali důvěru Jakub Bitman a Berta Ausbergerová.
Bohužel zápas jim moc nesedl, naopak soupeřům tam spadlo,
na co sáhli, a po 3 setech se z výhry radovali domácí.
TJ Sokol Klimkovice vs. BA Plzeň 4:5
Ani v nedělním zápase nás bohužel smůla neopustila… Opět
jsme bodovali ve třech dvouhrách, a to zásluhou Kateřiny Tomalové, Jakuba Bitmana a Rajarajana. Čtvrtý bod jsme získali
díky deblu Rajarajan–Král. I v tomto utkání jsme byli blízko 5.
bodu – v ženském deblu si náš pár Budzelová–Ausbergerová
dokonce vybojoval dva matchbally, ale bohužel ani jeden se jim
nepodařilo proměnit. A tak stejně jako v sobotu došlo k nastavení a opět rozhodovala smíšená čtyřhra. V ní Budzelovi čelili
Szkudlarczykovi s Kobylákovou, kterým podlehli až v koncovce
3. setu 19:21.
Jiří Halfar ml.
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Osadní výbor Hýlov

Plán akcí osadního výboru na první pololetí
Osadní výbor Hýlov naplánoval na první pololetí několik
aktivit, které rádi doplníme podle vašich potřeb či požadavků Zastupitelstva města Klimkovic.
6. 2.

17.00

Tvoření s tematikou mám tě ráda, mám tě rád
restaurace u Rašků

29. 3.

14.00

Tvoření s velikonoční tematikou
salonek sanatorií

16. 4.

18.00

Veřejné zasedání OV Hýlov s občany
restaurace u Rašků

30. 4.

15.00

Čarodějnice na Hýlově

24. 5.

14.00

Tvoření na léto a prázdniny
restaurace u Rašků

20. 6.

15.00

Sousedský táborák

restaurace u Rašků

restaurace u Rašků

Těšíme se na vás, vaše děti a také malé pacienty Sanatorií
Klimkovice.
Za osadní výbor předsedkyně Jitka Prokopová, MBA

Inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz
Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY
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• Individuální fyzioterapie
• Prevence, terapie, poradenství
• Masáže • Rehabilitační cvičení
• Kineziotaping

MOBILNÍ FYZIOTERAPIE
Mgr. Hana Marie Robenková
Tel.: 606 555 746
E-mail: fyziomarie@seznam.cz

https://www.mobilni-fyzioterapie-mgr-hana-marie-robenkova.cz/
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ČIŠTĚNÍ
KANALIZACÍ
A ODPADŮ
VÝVOZ ŽUMP
A SEPTIKŮ
PRODÁM
MED
z vlastního
včelstva
1 kg / 170 Kč
Tel.:

773 575 773

Bří Čapků 536
Klimkovice

KOUPÍM
obrazy, fotky,
pohlednice
a jiné materiály
z historie
Klimkovic
WX
Tel.:

601 201 205

ZJIŠŤOVÁNÍ
ZÁPACHU
V DOMECH
Tel.:

774 489 955

www.cistotapokora.cz

Inzerce tohoto formátu
stojí 400 Kč.
Na webu města a KIS
jsou zpravodaje s vaší inzercí
zveřejněny neomezeně dlouho.
Informujte se na:
kis@mesto-klimkovice.cz
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Ohlédnutí

Pozvánky

Tříkrálová sbírka
v Klimkovicích 2020
První dva týdny letošního roku patřily opět koledování pro
Tříkrálovou sbírku. Děti v maskách Tří králů obcházely
domácnosti v Klimkovicích a Josefovicích, prodejny v centru města, navštívily také klienty Domova pro seniory i místní radnici. Letošní výsledek organizátory překvapil. Vybralo
se 79 691 Kč, což je o 4 tisíce korun více než v loňském roce.
Všem, kteří do kasiček přispěli, patří poděkování.
„S koledováním jsme začali již 2. ledna. K dispozici jsme měli
celkem 14 pokladniček, z nichž jedna zůstala nevyužitá. Do
koledování se zapojily děti a jejich rodiče z klimkovické farnosti a stejně jako v loňském roce nám významně s koledováním
pomohli také místní skauti. Všem koledníkům a vedoucím skupinek za letošní nasazení děkujeme za jejich nadšení a čas,
který koledování obětovali,“ uvedl koordinátor Tříkrálové sbírky
v Klimkovicích Pavel Siuda.
Děti, které se vydaly koledovat, měly radost z každých otevřených dveří a příspěvku na projekty Charity Ostrava i sladkostí,
kterými je štědří lidé obdarovávali. Z vykoledovaných peněz se
bude hradit například rozvoj Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa. „Bez prostředků ze sbírky by již mobilní hospic s ohledem na deﬁcitní hospodaření pravděpodobně
nemohl dále fungovat. Přitom tuto specializovanou zdravotní
službu pro lidi v závěru života využije ročně mnoho desítek lidí
v širokém okolí a můžou tak prožívat svoji nemoc v kruhu svých
nejbližších,“ uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák a poděkoval všem dárcům i tříkrálovým koledníkům, kteří dobrovolně
věnovali svůj čas a úsilí, aby pomohli druhým.
Sbírka letos pomůže ﬁnancovat rekonstrukci Charitního domu
sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích, který slouží jako denní centrum pro lidi bez přístřeší. Mezi záměry je také podpora
charitního šatníku nebo příspěvek na auto pro Charitní středisko
sv. Anežky České, které poskytuje terénní péči lidem se zdravotním a tělesným postiženým. Peníze využije Charita Ostrava rovněž na pořízení komunikačního systému v Charitním domě Salvator Krnov, který slouží zejména klientům z Ostravska a také na
zkvalitnění zázemí v Hospici sv. Lukáše. Část sbírky je určena
také na vybavení charitních chráněných dílen Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.
Pavel Siuda
Tříkrálová sbírka v Klimkovicích:
2017 – 10 pokladniček – 68 792 Kč
2018 – 12 pokladniček – 87 182 Kč
2019 – 13 pokladniček – 75 354 Kč
2020 – 14 pokladniček – 79 691 Kč
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Vstupenky je

BURZA JARNÍHO, LETNÍHO
OBLEČENÍ A POTŘEB
HASIČSKÁ ZBROJNICE v Klimkovicích

16.–20. 3. 2020
pondělí

16. 3. příjem zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

úterý

17. 3. prodej zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

středa

18. 3. prodej zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–17.00 hod.

čtvrtek

19. 3. výdej zboží

13.30–15.30 hod.

Zve výbor ČČK Klimkovice.

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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3 záškolácký ples
Ø

29. února 2020 od 19.00 hod.

Ø

Hrají:

Pro-Lok



SOKOLOVNA

Ø

večeře v ceně vstupenky 
bohatá tombola 

občerstvení 

Předprodej vstupenek
od 15. ledna 2020
v základní škole a KIS.

Cena:

250 Kč

Pořádají:
ZŠ Klimkovice a Spolek rodiču˚ při ZŠ Klimkovice
ve spolupráci s městem Klimkovice
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